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چکیده
هدف :اين مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر برخی روندهای مولکولی در فرآيند ترمیم پوست آسیب ديده موش به
انجام رسیده است.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربی 93سر موش نر سوری  Balb/cاستفاده گرديدند .موشها به سه گروه کنترل منفی (پوست سالم)،
کنترل کاذب (شم ،زخم با تیمار سرم فیزيولوژيک) و تجربی (زخم با تیمار عصاره ژل آلوئه ورا) تقسیم گرديد .بر روی پشت مووشهوا دو
زخم يکسان با برداشت کامل پوست ايجاد گرديد .در گروه تجربی ،روزانه يک بار مقدار  8گرم از ژل آلوئه ورا بهصورت يک اليوه نوازب بور
روی سطح زخمها (بدون بانداژ) به مدت  23روز قرار داده شد .پس از روزهای هشتم و شانزدهم از ايجاد زخم ،جهت بررسی میوزان بیوان
ژن رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFو نیوز متتووی پراکسیداسویون لیپیودی ) ،(LPOبوهترتیوب از پوسوت و سورم خوون مووشهوا
نمونهبرداری شد و از روش آماری Repeated measures ANOVAبا سطح معنیداری  p>5/55استفاده گرديد.
نتایج :عصاره ژل آلوئه ورا سبب افزايش بیان ژن رسپتور  EGFدر زخم پوستی گرديد .درصد بهبوودی زخومهوای گوروه تجربوی افوزايش
معنیداری را نسبت به گروه شم نشان داد .تیمار با آلوئه ورا بهطور معنیداری موجب کاهش متصوول نهوايی پراکسیداسویون لیپیودها در
سرم خون موشها گرديد.
نتیجه گیری :عصاره ژل آلوئه ورا قادر به القا بیان ژن رسپتور EGFدر پوست آسیب ديده موشها شده و قادر به ايفای يک نقش متوری
در فرآيند ترمیم زخم میباشد.
واژگان کلیدی :عصاره ژل آلوئه ورا ،ترمیم زخم ،ژن رسپتور  ،EGFپراکسیداسیون لیپیدها
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(موسیالژ) آن در درمان زخمهای درونوی و بیرونوی بودن انسوان

مقدمه
ترمیم زخم پوستی روند پیچیدهای است که در پاسوخ بوه زخوم
شروع شده و تا اصالح بافت آسیب ديده ادامه میيابد .اين فرآيند
به وسیله آبشاری از وقايع سلولی و مولکولی رخ میدهود .پوس از
ايجاد زخم در پوست ،پاسخهای التهابی و افزايش تولیود کوالژن
توسط سلولهوای ناییوه درم آزواز شوده و بوهدنبوال آن ،بافوت
اپیتلیالی باز آرايی میگردد .فاکتورهای رشد ،پوروتیینهوايی بوا
وزن مولکولی زياد بوده که توسط بسیاری از سلولها تولید شوده
و بهمتض ترشح با عملکردهای اتوکراين و پاراکراين مویتواننود
آبشوواری ار فرآينوودهای سوولولی را آزوواز کننوود .رسووپتورهای
فاکتورهای رشد گلیکوپروتیینهايی زشوايی بووده کوه از طريو
فعالیت تیروزين کینازی و يا فسفريالسیون تاثیر خود را بر جوای
میگذارند .فاکتورهای رشد مختلفوی بور رونود تورمیم زخوم اثور
گذاشته که از آن جمله میتوان به فاکتور رشد اپویدرموی EGF

و رسپتور آن اشاره کرد.
فوواکتورهووای رشوود خووانواده  EGFبوورای عموولکوورد خووود ،بووه
رسپتورهايی از همین خانواده متصل شده و بهدنبال آن با اثر بور
خانواده پروتیین کینازهای درون زشايی مرایول تورمیم را آزواز
میکنند .بیشتر رسپتورهای  EGFبر روی سلولهای انودوتلیالی
بوده ولی بر روی فیبروبالستها و سلولهوای ماهیچوهای صواف
نیز مشاهده میشوند .همزمان با ايجاد زخم تعداد اين رسپتورهوا
در اپیدرم افوزايش يافتوه کوه ايون مونووع نقوش  EGFرا در
بازسازی اپیتلیووم نشوان مویدهود ( 8 ،2و EGF )9هوا باعو
افووزايش تکریوور در سوولولهووای اپوویتلیووالی ،انووودوتلیالی و
فیبروبالستها میشوند همچنین باع افزايش فرايند آنژيووژنز و
تولید کالژن در بافت آسیب ديده میشوند.

میتوان استفاده نمود .ژل آلوئه ورا یاوی برخی گلیکوپروتیینها
بوده که از تورم و درد جلوگیری و روند بهبوود را تسوريع نمووده
همچنین یاوی پلیساکاريدهايی بوده که رشد و ترمیم پوست را
تتريک مینمايند ( 3و  .)7خاصیت ترمیم کنندگی آن مربوط به
ترکیبی بهنام گلومانان که زنی از پلیساکاريدهوای ماننود موانوز
اسووت ،موویباشوود .گلومانووان بوور گیرنوودههووای فوواکتور رشوود
فیبروبالستها اثر گذاشوته و فعالیوت و تکریور ايون سولولهوا را
تتريک نموده که به نوبه خوود موجوب افوزايش تولیود و ترشوح
کالژن خواهد شد .ژل آلوئه ورا نه تنها میزان کوالژن را در متول
زخمها افزايش داده ،بلکه نمن ايجاد تغییر در سواختار کوالژن،
اتصاالت عرنی بین ايون رشوتههوا را افوزايش داده و در نتیجوه
بهبود زخم را تسريع میکند ( 3و  .)2با اين اوصاف و با توجه بوه
خاصیت ترمیم کنندگی گیاه آلوئه ورا ،در پوژوهش یانور تواثیر
ژل اين گیاه بر روند ترمیم زخم و بهويژه تاثیر آن بر میزان بیوان
ژن رسپتور  EGFدر پوست موش مورد بررسوی و ارزيوابی قورار
گرفته است.
مواد وروشها
در اين مطالعه تجربی 93سر مووش نور سووری نوژاد  Balb/cدر
متدوده وزنی  88±8گرم مورد استفاده قرار گرفتند .موشها در
سه گروه کنترول منفی (دسوت نخوورده /بودون زخوم) ،کنتورل
کاذب (شم ،زخم با تیموار روزانوه سورم فیزيولوژيوک) و تجربوی
(زخم با تیمار روزانه عصاره ژل آلوئه ورا) تقسیم گرديدند .در هر
گروه  28سر موش مورد استفاده قرار گرفت .ییوانات در شورايط
دمايی  88 ±8درجه سانتیگراد و در رطوبت  55درصد و سیکل
 28ساعته روشنايی -تاريکی با تغذيوه معموولی و آب شوهری در

رسپتور  EGFدر کراتینوسايتهای یاشیهای در متل زخم بیان

قفسهای مجزا ن هداری شدند .در ادامه موشها بهکمک ترکیب

افزايش فولیکول مو ،مجرای عروقی و زدد

دارويی شامل کتامین ،زايالزين ،آسپارامازين و ديازپام بویهووش

چربی مویشوود .لوذا مهومتورين نقوش رسوپتورهوای  EGFدر

شده و بر روی پشت هر موش دو زخم مساوی بوه قطور 25 ± 8

مهاجرت کراتینوسايتهاسوت کوه بوهدنبوال آن باعو بازسوازی

میلیمتر با برداشت نخامت کامل پوست ) (Full-thicknessدر

اپیتلیوم میشود ( 4و .)5

ناییه خاجی و در دو طرف ستون مهرهها ايجاد گرديد .روز ايجاد

آلوئهورا يوا صوبر زرد گیواهی از سورده سو لها ( ،)Aloeراسوته

زخمها ،روز صفر در نظر گرفته شد .در گروه تجربی ،روزانوه يوک

مارچوبهایها و تیره سريشیان بوده کوه بوومی آفريقوای شومالی

بار مقدار  8گرم از عصاره ژل آلوئه ورا بهصورت يک اليه نازب بر

است .گیاه آلوئهورا بهطور عمده در مناط خشک رشد نموده و با

روی سطح زخومهوا (بودون بانوداژ) بوه مودت  23روز قورار داده

شده و همچنین باع

اينکه به خانواده زنب تعل داشته اموا در اواهر شوباهت بسویار

میشد .پس از روزهای هشتم و شوانزدهم پوس از ايجواد زخوم،

زيادی به کاکتوس دارد .برگهای گوشتی اين گیواه یواوی ژلوی

جهت بررسی میزان بیان ژن رسپتور ( EGFبهکمک )RT-PCR

است که تمام خواص گیاه در آن نهفته است بوهطووریکوه از ژل

و نیز متتوی پراکسیداسویون لیپیودی ) (LPOبوا انودازهگیوری
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میزان تغییرات مالون دی آلديید ) ،(MDAبهترتیب از پوسوت و

رقی گرديده و به کمک دسوت اه ورتکوس بوهمودت دو دقیقوه

سرم خون موشها نمونهبرداریهای الزم بهعمل آمود .همچنوین

بهخووبی مخلووط شودند .در مریلوه بعود بوهمودت يوک دقیقوه

در طول دورههای تیمار بهصورت يک روز در میان میزان درصود

سانتريفیوژ با دور  8555×gمورد استفاده قرار گرفت .سوپرناتنت

بهبودی زخمها در گروههای مختلف متاسبه گرديد.

یاصله به نسبت  2:2با متلول يک درصود  TBAرقیو گرديود.

در اين مطالعه بهمنظور بررسویهوای مولکوولی از تکنیوک RT-

 PCRجهت ارزيابی میزان بیان ژن  EGFاستفاده گرديد بهطوور
خالصه ،در ابتدا کل  RNAسلولی متل زخومهوا بوا اسوتفاده از
کیت ( RNX-plusسازنده شرکت سیناکلون) اسوتخرا گرديود.
پس از بررسی کیفیت  RNAاستخرا شده توسط الکتروفورز ژل
آگاروز و انجام  UVاسوپکتوفتومتری (دسوت اه  Herolabمودل

مجموعه بهدست آمده در درون لولوههوای آزموايش جديود و در
دمای یدود  35درجه سانتیگراد در داخل دست اه بنماری برای
مدت ده دقیقه قرار داده شد .پس از خار نمودن و سورد کوردن
لولهها در دمای اتاق متتوی هر لوله به کیووت منتقول گرديوده
و میزان جذب نوری آن در طول مو  595نوانومتر و بوهکموک
روش اسپکتروفتومتری ،اندازهگیری شد.

 UVT-20 M/Lساخت کشور آلمان)( cDNA ،سازنده شورکت

برای بررسی میزان تغییرات سطح زخم و درصد بهبود آن ،پس از

سینا کلون) ساخته شد .از RNAهای استخرا شده با استفاده از

ايجاد زخم به فاصله يوک روز در میوان بوا بوهکوارگیری کوولیس

کیت  RT-universalنسخه برداری معکوس بوه انجوام رسوید.

ديجیتال قطر هر زخم بر اساس میلیمتر اندازهگیری شد .سپس

cDNAهای تولید شده بهعنوان ال و برای انجام  PCRبا استفاده

با توجه به اين که زخمهای ايجاد شوده مودور و بوا قطور اولیوه

از دست اه یرارتی  TECHNEمدل  TC-512مورد استفاده قرار

 25±8میلیمتر بودند ،مسایت زخم بر اساس میلیمتر مربع در

گرفتند .دناتوراسیون اولیه در دمای  34درجه سانتیگراد بهمدت

روزهای مختلف مورد متاسبه قرار گرفت .سوپس درصود تورمیم

سه دقیقه ،و دناتوراسیون بعدی به مدت  95ثانیوه در دموای 34

زخمها در روزهای متفاوت از دو فرموول زيور بورای ايون منظوور

درجه سانتیگراد ،آنیلینگ به مدت  95ثانیه در دمای  53درجوه

استفاده گرديد:

سانتیگراد ،و مریله طويل شدن در دمای  78درجه سانتیگوراد
برای  85ثانیه انجام گرفت .در اين تتقی جهت بررسوی میوزان
بیووان رسووپتور ژن  EGFاز پرايمرهووای اختصاصووی ايوون ژن بووا
مشخصات زير و طول باند 234جفت باز استفاده گرديد.
F-EGFR: 5-CGAATAATCATCCAGGAGAG-3
R-EGFR: 5-GTCTGTTAAGTAGTCAATCGTG-3

در انتهووای کووار متصووول  PCRروی ژل آگوواروز جوودا و پووس از
رنگآمیزی با اتیديوم برومايود ،بوا اسوتفاده از دسوت اه ژل داب
مشاهده و تصوير برداری به انجام رسید .بهمنظور بررسوی میوزان
بیان ژن مورد نظر از نرم افوزار  UV-TEACHاسوتفاده گرديود.
اين نرم افزار پس از شناسايی باند ها به ارزشیابی شودت بانودهوا

( ×255مسایت زخم در روز  ÷ Xمسایت زخم در روز صوفر) =

درصد مسایت زخم در يک روز مشخ
درصد مسایت زخم  = 255 -درصود تورمیم زخوم در يوک روز
مشخ
در اين پژوهش تموامی دادههوا بوهصوورت Means±Standard

) Deviation (SDنمايش داده شدهاند .جهت مقايسوه میوان ین
دادهها از روش آماری آنالیز واريانس با انودازهگیوریهوای مکورر
( )Repeated measures ANOVAدر نوورم افووزارSPSS ،

(ويراست  )23اسوتفاده گرديود .سوطح  p>5/55از نظور آمواری
معنیدار در نظر گرفته شد.

پرداخته و میوزان شودت بانود را بوهکموک يوک عودد مشوخ
میسازد.

نتایج

در بررسووی میووزان پراکسیداسوویون لیپیوودی ) ،(LPOتغییوورات

بررسیهای مولکولی نشوان داد کوه تیموار آلوئوه ورا در دو دوره

میزان مالون دی آلديید ( )MDAبهعنوان متصوول نهوايی ايون
روند ،بهکمک روش پیشنهادی توسط )Buege & Aust (1978

مورد سنجش قرار گرفت ( .)3در ابتدا نمونههای سرم خون اخذ

زمانی  2و  23روزه و در مقايسه با گوروه شوم و کنتورول منفوی،
افزايش معنویداری را در میوزان بیوان ژن رسوپتور  EGFباعو
گرديده است (()p>5/55شکل های 2،8و.)9

شده از موشها بهکموک متلوول  25درصود  TCAسورد (،)2:9
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الف

شکل  RT-PCR :2بر روی  RNAاستخرا شده از پوست موش و بررسی میزان بیان ژن رسپتور  EGFدر ناییوه تورمیم زخوم پوس از  2روز از ايجواد
زخم:
الف :چاهک  ،9 ،2متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش بدون زخم با پرايمورهوای .EGF –Rچاهوک  :4 ،8متصوول  RT-PCRاز
 RNAاستخرا شده از پوست موش بدون زخم با پرايمرهای اکتین .
ب :چاهک :2 ،9متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شوده بوا سورم فیزيولوژيوک بوه مودت  2روز) باپرايمرهوای EGF –R
چاهک  :8،4متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با سرم فیزيولوژيک بهمدت  2روز) با پرايمرهای اکتین
 :چاهک :2،9متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با ژل آلوئه ورا بهمدت  2روز) با پرايمور هوای  EGF -Rچاهوک ،8
 3 ،4و  : 2متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با ژل آلوئه ورا بهمدت  2روز) با پرايمرهای اکتین.
اندازه طول متصول برابر  234جفت باز و ( )Mمارکر  55جفت بازی اندازه  DNAاز شرکت فرمنتاز  3MO 373و ژل آگارز  25درصد

ج

ب

الف

شکل RT-PCR :8بر روی  RNAاستخرا شده از پوست موش و بررسی میزان بیان رسپتور ژن  EGFدر ناییه تورمیم زخوم پوس از  23روز از ايجواد
زخم.
الف :چاهک  :9 ،2متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش بدون زخم بوا پرايمورهوای  .EGF –Rچاهوک  :4 ،8متصوول  RT-PCRاز
 RNAاستخرا شده از پوست موش بدون زخم با پرايمرهای اکتین.
ب :چاهک :2،9متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده بوا سورم فیزيولوژيوک بوهمودت 23روز) بوا پرايمرهوای EGF –R
چاهک  :8،4متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با سرم فیزيولوژيک به مدت  23روز) با پرايمرهای اکتین
 :چاهک :2،9متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با ژل آلوئه ورا به مدت 23روز) با پرايمرهوای  EGF -Rچاهوک ،8
 3 ،4و  :2متصول  RT-PCRاز  RNAاستخرا شده از پوست موش (تیمار شده با ژل آلوئه ورا به مدت  23روز) با پرايمرهای اکتین.
اندازه طول متصول برابر  234جفت باز و ( )Mمارکر  55جفت بازی اندازه  DNAاز شرکت فرمنتاز  3MO 373وژل آگارز 25درصد
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شکل :9مقايسه آماری میزان بیان رسپتور ژن  EGFبین گروههای مختلف تیماری در زموانهوای متفواوت اسوت :Aloe .تیموار بوا عصواره ژل آلوئوه ورا،
 :Shamتیمار با سرم فیزيولوژيک :a .مقايسه شده با گروه شم (کنترل کاذب) مربوط به همان روز (. )p <5/55

در خصوص میزان تغییرات پرکسیداسیون لیپیودهای زشوايی در

در بررسووی میووزان تغییوورات سووطح زخووم و درصوود بهبووودی آن

روزهای  2و  23روز پس از ايجاد زخم ،نتايج موجود در جدول2

مشخ

گرديد که تیمار با ژل آلوئه ورا سبب کاهش در مسایت

بیووان ر میووزان تغییوورات  MDAبووهعنوووان متصووول نهووايی

زخمهوا در روز هوای مختلوف شوده ،کوه ايون اخوتالف در بوین

پراکسیداسیون لیپیدها در روزهای مختلف میباشود .بوراسواس

تیمارهووای روز هووای  9تووا  25روز پووس از ايجوواد زخووم بیشووتر

اين نتايج مشخ

گرديد ايجاد زخوم بوه تنهوايی در گوروه شوم

موجب افزايش معنیدار در میزان  MDAسرم خون موشهوا در
روزهووای  2و  23روز پووس از ايجوواد زخووم ( ،P<5/55بووهترتیووب
 45/75و  92/53درصد) گرديد .در تیمار با ژل آلوئه ورا مشخ
شد که در مقايسه با گوروه شوم در روزهوای  2و  23روز پوس از
ايجاد زخم ،از میزان  MDAدر سرم خون کاسته گرديد.

میباشد (جدول . )8
بر اساس بررسی دادههای موجود در جدول  9متاسبه تغییورات
درصد ترمیم در زخمها به انجوام رسوید و مشوخ

گرديود کوه

میزان اين درصد در گروههای تیمار شده با آلوئوه ورا نسوبت بوه
گروه شم مربوطه ،بیش تر بوده است.

جدول  :2میزان تغییرات مالون دیآلدئید ( )MDAسرم خون موش ها در  2و  23روز پس از ايجاد زخم در روزها و تیمارهای مختلف.

مدت زمان تیمار (روز)
23

2

5
25/82 ± 5/58

88/27 ± 5/59
82 ± 5/35
*
)(%45/75
* )(%92/53
Aloe vera gel
25/82 ± 5/58
85/28 ± 5/38
22/52 ± 5/35
*
)(%98/82
(%22/45) * a
واید اندازهگیری بر اساس  n moles MDA/mg proteinمیباشد ،هرداده نشان ر Means±SDاست.
 :aمقايسه شده با گروه شم (کنترل کاذب) مربوط به همان روز ( :* .)p <5/55مقايسه شده با روز صفر در هر تیمار (.)p < 5/55
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جدول :8تغییرات میزان مسایت زخمها در روزها و تیمارهای مختلف

مدت زمان تیمار (روز)
25

29

22

3

7

5

9

2

9/43
±5/72
2/23
±5/53

2/55
±2/58
9/87
±5/35
a

27/73
±2/33
7/73
±2/72
a

85/94
±8/57
29/78
±2/33
a

92/55
±2/52
82/89
±8/27
a

43/22
±8/57
92/35
±2/32
a

55/29
±8/22
44/52
±9/42
a

39/23
±8/52
39/79
±2/32

Sham
Aloe vera gel

واید اندازه گیری میلیمتر مربع و هر داده نشان ر  Mean±SDاست.
 :aمقايسه شده با گروه شم (کنترول کاذب) مربوط به همان روز (. )p <5/55

جدول  :9نشان دهنده تغییرات درصد ترمیم زخمها در روزها و تیمارهای مختلف

مدت زمان تیمار (روز)
25

29

22

3

7

5

9

2

34/58

23/43

72/29

73/25

55/57

83/22

28/78

5

sham

32/29

34/27

27/72

72/47

33/75

55/99

95/23

5

Aloe vera gel

بحث
روند ترمیم زخم يکی از پیچیدهتورين فرآينودهوای فیزيولوژيوک
بوده که طی آن سولولهوا و ترشوتات مختلوف سولولی بوهويوژه

بهعنوان ترکیبات ند زخم مورد استفاده قرار گرفتهانود .در ايون
میان آلوئهورا بهعنوان يکی از گیاهان با سابقه بسویار طووالنی در
ترمیم زخمهای پوستی و سوخت یها مورد استفاده زيادی دارد.
شوده کوه خورانودن قطعوات ژل

فاکتورهای رشد و بسیاری از سیتوکینها وارد عمول مویشووند.

در آخرين پژوهشها مشوخ

به دنبال بوروز آسویب بوه پوسوت ،آبشواری از وقوايع مولکوولی و

آلوئهورا به موشهای رت ديابتی نوع  ،8باع تسوريع در تورمیم

فعالیتهای سلولی شوامل التهواب ،شوکلگیوری بافوت جديود و

زخمهای پوستی اين جانوان شده بهطوریکه نتايج نشان داده که
افوزايش میوزان بیوان ژنهوای  TGFβ1و

بازارايیهای بافتی رخ داده و در نهايت منجر به تورمیم جزيوی و

تیمار آلوئوهورا باعو

کلی بافت آسیب ديده میشود.

 VEGFدر ناییه زخم پوست موشهای رت موجب اين تسوريع

با توجه به اهمیت ترمیم زخم و اينکه عدم درمان زخمهای بواز
پوستی ممکن است منجر به عفونت مونعی و در نهايت سورطان
شود و از دي ر سو درمانهای موجود عالوه بر عدم اثربخشی باال،
میتوانند عوارض جانبی سو نیز داشته باشند منجر به اين شد که
تتقیقاتی در اين راستا همواره انجام گیورد 3( .و  )25از بهتورين

شده است .در اين موورد  TGF-β1بوا تتريوک فیبروبالسوتهوا
موجبات بازسازی هر چه بهتر ماتريکس خار سلولی متل زخم
را فراهم آورده است (.)23
در همووین ارتبوواط پووژوهشهووای دي وور نیووز نشووان داده کووه
بتاسیتوسترول ( )β-sitosterolبهعنوان يکی از اجزا ژل آلوئه ورا

روشهايی که میتوان ما را در رسیدن به هدف فوق يواری کنود

از طري افزايش میزان بیان  VEGFو رسپتور آن در متل زخم،

استفاده از مواد بیولوژيک است ( ،)22که از آنجمله میتوان بوه

موجب افزايش آنژيوژنز و ترمیم هر چه بهتور بافوتهوای آسویب

گیاه همیشه بهار کوهی ،پیاز ،بورگ عشوقه  ،يونجوه پواکالزی و

ديده شده است (.)27

ماهور اشواره کورد ( 24 ،29 ،28و  )25از جملوه ايون ترکیبوات

در ارتبوواط بووا تتريووک ماکروفاژهووا در بافووتهووای آسوویبديووده،

میتوان به اثر تتريکی و التیوام بخوش بسویاری از عصوارههوای

آزمايشات  in vitroنیوز نشوان داده کوه قنود موانوز موجوود در

گیاهی اشاره نمود که بهطور سونتی در جواموع مختلوف بشوری

ترکیب آلوئه ورا پس از اتصال به گیرنده مربوطه واقوع بور سوطح
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ماکروفاژهای پوست موجب تتريک اين سلولها در جهت تولیود

برای اولین بار بوده که بررسیهای مولکولی بوهروش RT-PCR

سیتوکینها و پیشبرد برخی از مرایل ترمیم زخوم مویشوود .در

بر روی میزان بیان ژن رسوپتور  EGFدر تواثیر ژل آلوئوهورا بور

همین ارتباط نوام تجواری  Acemenanبوهعنووان يوک ترکیوب

متل زخمهای پوستی در موشها بوه انجوام مویرسود .خوانواده

درمان کننده برای مجموعه پلی ساکاريدهای زنی از مانوز در ژل

 EGFازپالکتها و ماکروفاژها در متل آسویب و زخوم در بافوت

آلوئه ورا در نظر گرفته شده است (.)22

تولید و ترشح شده بعد از ترشح در روندهوای تقسویم میتووز در

 Atibaو همکارانش ( )23نشان دادند که استفاده خوراکی از ژل
آلوئه ورا موجب افزايش تولید  TGF-β1و  bFGFدر ناییه زخم
پوست موشهای رت که تتت تاثیر نووعی تشعشوع قورار گرفتوه
بودند ،گرديده است .همچنین در تتقیقی دي ر مشخ

گرديود

که استعمال پوستی ژل آلوئه ورا در متل زخم مووش هوای رت
موجب تسريع ترمیم و سرعت بخشیدن به جمعشدگی و انقباض
متل زخم شده است .در اين پژوهش معلوم گرديد تیمار پوستی
با آلوئه ورا موجب افزايش آنژيوژنز و افزايش بافت گرانولوه و نیوز
آرايش هر چه بهتر رشتههای کالژن در متل زخم گرديده اسوت

بافتهای مختلف ،اپیتلیزاسیون ،مهاجرت گلبولهای سوفید بوه
متل زخم و تا ید کمتری در آنژيوژنز و افزايش ترشح رشتههای
کالژن در متل زخم انجام میشووند ( .)23بوا توجوه بوه ی وور
گیرندههای  EGFبر سطح کراتینوسايتها EGF،با افزايش تکریر
سوولولی در ايوون گووروه از سوولولهووا موجووب بازسووازی و افووزايش
نخامت اپیتلیوم در طی روند تورمیم زخوم مویگوردد .خالصوه
آنکه ،نتايج اين مطالعه در کنار ساير نتايج نشان میدهد کوه در
واقع اثر ژل گیاه آلوئهورا در کوتاه سوازی دوره تورمیم کامول در
متل زخمها میباشد.

( .)23استفاده از ژل آلوئهورا در زخمهای پوستی خوکچه هنودی

پراکسیداسیون لیپیدها ( )LPOبوهعنووان يکوی از فرآينودهوای

منجر به ترمیم سريعتر زخم و بوازآرايی بهتور رگهوای خوونی و

فیزيولوژيکی در زشا بسیاری از سلولهای بدن جوانوران معرفوی

بهبود خون رسانی در متل زخمها شده است ( .)85اين نتايج در

میگردد .چنانچه میوزان تولیود و گسوترش  LPOبوهطوور زیور

راستای نتايج تتقیو یانور بووده و نشوان دهنوده اثور بخشوی

طبیعی افزايش يابد ،متصوالت نهايی  LPOبا آسیبرسوانی بوه

استفاده از موسیالژ آلوئه ورا در مديريت بهبود بسویاری از انوواع

ساختارهای بیوشیمیايی سلولها و بافتهای بودن موجوب زیور

زخمهای پوستی در مدلهای جانوری مختلف است.

فعال سازی و در نهايوت در صوورت عودم جلووگیری از گسوترش

از سوی دي ر تسريع کنندههای ترمیم زخوم نظیور ويتوامین ،C
ويتامین Eو برخی اسید آمینوههوا و عنصور روی در ژل آلوئوهورا
وجود داشته که کاربرد اين موسیالژ را بیشتر از پویش مود نظور
متققان قرار داده است .در اين خصوص آزمايشات نشان داده که
ويتامین  Cبا افزايش تولیود کوالژن و جلووگیری از تجزيوه ايون
رشتهها و ويتامین  Eبهعنوان يک آنتی اکسویدان قووی در رونود
ترمیم زخم وارد می شود (.)82
از جمله خواص دي ر آلوئهورا که موجب پیشبرد فرآينود تورمیم
زخم میگردد ،اثرات ند باکتريايی ژل آن بوده که با پابسوازی
عفونت و کاهش بار میکروبی متل ،در ترمیم زخم نقش مهمی را
بر عهده دارد ( .)88موسیالژ آلوئهورا واجد سیستمهوای آنزيموی
آنتیاکسیدانی نظیر گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید ديسموتاز
بوده که از طري خنری سازی تاثیر راديکالهای آزاد تولید شوده
در متل زخم و با خاصیت ند التهابی خوود موجوب تسوريع در
روند ترمیم زخم میگردند (.)89
با بررسی منابع علمی مختلف مشخ

شده که در پژوهش یانر
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تولید اين متصوالت ،موجب مرگ سلولی خواهند شد .از جملوه
متصوالت نهايی  LPOدر بافتهای بدن جانوران بهويژه در سرم
خون آنان ترکیب  MDAبوده که بهسرعت با پوروتیینهوا و نیوز
 DNAواکنش داده و پیوندهای بیوشیمیايی در جهت زیر فعوال
سازی آنان ،برقورار خواهود نموود .در برخوورد بوا رونود  LPOو
متصوووالت نهووايی آن سیسووتمهووا آنتووی اکسوویدانتی آنزيمووی و
زیرآنزيمی وارد عمل شوده و بوه ايون ترتیوب بوا خنروی سوازی
ترکیبووات راديکووالی ناشووی از گسووترش  LPOدر درون و بوورون
سلولها موجب جلوگیری از بروز آسیبهای بافتی بیشتر خواهد
شد (.)84
نتايج مطالعات مختلف نشان داده که ايجاد زخوم در بافوتهوای
بدن جانوران منجر به افزايش میزان  LPOو نیز  MDAدر بافت
مورد نظر خواهد شد .چنانچه میزان  LPOدر متل زخم بهمیزان
زياد افزايش يابد منجر به کاهش روند ترمیم زخم خواهد گرديود
(.)85
در مطالعه به انجام رسیده توسط  Rasalو همکاران ( )83نشوان
داده شد که ايجاد زخم درپوست موشهای رت همراه با افوزايش
59
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میزان  LPOو  MDAدر سرم خوون ايون جوانوران بووده کوه از
تیمار خوراکی با عصاره برگ گیاه  Morinda citrifoliaبهطوور
معنیداری از میزان  MDAسرم خون کاسته شد .اين متققین
پیشنهاد نمودند که مجموعه عوامل آنتی اکسیدانی نظیر ويتامین
 ،Cبتا کاروتن و فالونويیدهای موجود در برگ اين گیواه موجوب
خنری سازی و یذف راديکالهای لیپیدی و در نهايت  MDAاز
ترکیب سرم خون موشهای رت میشود.

نرگس نجفی و همکاران

نتیجه گیری
نتايج اين مطالعه نتايج نشان میدهد کوه در واقوع اثور موسویالژ
گیاه آلوئهورا در کوتاه سازی دوره ترمیم کامل در متل زخومهوا
می باشد .مطالعات مولکولی در تتقی یانر نشان دهنوده تواثیر
مربت اين موسیالژ بر بیان ژن رسپتور EGFو بررسیهای مربوط
به درصد بهبودی زخم نیز نشان دهنده تاثیر مربت ژل آلوئوه ورا
در روند ترمیم زخم میباشد.

در برخی از مطالعات نیز فاکتورهای رشد بهعنوان آنتی اکسیدان
در متوول زخووم معرفووی شووده انوود .در ايوون ارتبوواط  Coskunو
همکاران ( )87نشان دادند که چنانچه  EGFدر متل زخمهوای
دهان در جانوری مرل خرگوش تزري گردد ،بهطور معنیداری از
میزان  LPOدر متل نايعه بافتی کاسته خواهد شد .در اين جوا
 EGFبهعنوان يک خنری کننده راديکوالهوای اکسویژن مطورح

خالصه اين که ژل آلوئهورا قادر به القا بیان ژن فاکتورهای رشود
در پوست آسیب ديده جانوران بوده و بدين ترتیوب تووان ايفوای
يک نقش متوری در پروسه ترمیم زخم را خواهد داشت.
تشکر و قدردانی

شده است.

بدين وسیله از مسئولین متترم تتصویالت تکمیلوی و پژوهشوی

در پژوهش یانر نشان داده شد که ايجاد زخمهوای پوسوتی در

دانشو اه شوهرکرد بوهجهوت توامین بودجوه الزم تتقیقواتی و از

موشهوای نوژاد  balb/cموجوب افوزيش معنویدار  MDAو يوا
بهعبارت دي ر گسترش  LPOدر سرم خوون ايون جوانوران موی
گردد .در اين ارتباط تیمار با آلوئه ورا موجب کاهش معنی دار در
زلظت  MDAسرم خون موشهای زخمی گرديد .در اين ارتباط
نمیتوان بهصورت قاطع و مشوخ

ااهوار نموود کوه مکانیسوم

کاهش دهنده میزان  LPOدر سرم خون جانوران تیمار شوده بوا
آلوئهورا چیست؟ با اينیال میتوان پیشنهاد نموود کوه ایتمواال
يک يا چند جز از ساختار آلوئه ورا پس از ورود به گردش عمومی
خووون بوودن موجووب تقويووت تولیوود و ترشووح سیسووتمهووای
آنتیاکسیدانی آنزيمی و زیر آنزيمی از سووی بافوتهوای مجواور
بهمتل زخم بهدرون گردش خون شدهاند .لذا کارهای تتقیقايت
تکمیلی جهت روشنسازی مکانیسم دقی کواهش میوزان LPO

به دنبال تیمار با آلوئهورا در سرم خون جوانوران موورد آزموايش
مود نیاز میباشد.

پرسنل آزمايش اههای فیزيولووژی و ژنتیوک بوهجهوت همکواری
بیدريغشان در کمک به اجورای ايون پوروژه تتقیقواتی تشوکر و
قدردانی میگردد.
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Abstract
Aim: Present study was done to assess the effects of Av gel on some molecular aspects in wound
healing process of mouse damaged skin.
Material and Methods: 36 Male mice balb/c were used. Animals were divided into 3 groups;
negative control (without wound), sham-operated (wound treated with physiological serum) and
experimental (wound treated with Av gel extract). In each group, two equal full-thickness wounds
were made on the mice back sides. Experimental group received daily a dose of Av gel extract on the
top of wound sites (without bandage) for a period of 16 days. On 8 th and 16th post wounding day, for
the purpose of EGF receptor gene expression evaluation and lipid peroxidation (LPO) , skin and blood
serum sampling were done respectively and data were analyzed by Repeated measures ANOVA at
significant level p<0.05
Results: Av gel extract treatments increased EGF receptor gene expression in the wound area. Wound
healing percentage was also increased in experimental groups compared to sham group. It was also
found that the amount of LPO end-product in blood sera was reduced to Av treated mice in the end of
test.
Conclusion: Av gel extract can induce EGF receptor gene expression in mice damaged skin, and play
a pivotal role in wound healing process.
Keywords: Aloe vera gel extract, Wound healing, EGF receptor gene, Lipid peroxidation
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